
؛ ألن الرسول يرسل إىل قومه  ؛ التوراة واإلجنيل كل منهما كتاب لبين إسرائيل النصارى هم بنو إسرائيل الشيخ :

  خاصة ما عدا النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  .

وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بعض ما أنزل اهللا إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس 

  .لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون ))

 ((؟  ين؛ من أ أن احكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  ؟  وأنزلنا إليك الكتاب ))

 ؛ نعم اقرأ الفوائد اليت أخذمتوها ؟ يف هذه اآلية فوائد )) الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل اهللا  ...

، إن كان خربا فهو صدق وإن كان قصصا فهو نافع وإن كان  لقرآن حقومن فوائد اآلية الكرمية: أن مجيع ما يف ا

 ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن القرآن ناسخ كل ما قبله من الكتب ، كل الذي يف القرآن . أحكاما فهو عدل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب احلكم ملا أنزل اهللا يف القرآن إذا حتاكم إلينا  ومهيمنا عليه )). ((؛ لقوله: 

وهذا اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لكن  فاحكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((أهل الكتاب؛ لقوله: 

 ((م من الكفار؛ لقوله: ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغريه يشمل األمة .

ومن فوائدها: أن خمالفة أهل الكتاب ملا جاء به حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم مل تنب  .وال تتبع أهوائهم )) 

 . )) وال تتبع أهوائهم ((؛ لقوله:  ، هوى باطل على دليل صحصح وعلى عقل رجيح وإمنا بنيت على هوى

ملن ى عن شيء قبيحا أن يبني قبحه وأن ينقل الناس إىل ما هو خري  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي

ومن فوائد هذه  فكأنه قال: ال تتبع أهوائهم واتبع ما جاءك من احلق . عما جاءك من الحق )) ((منه؛ لقوله: 

؛  ألعداء اهللاأنه جيب على املسلمني أن تكون هلم شخصية قائمة ال يتابعون الناس فيكونون أذنابا اآلية الكرمية: 

ومن فوائد اآلية  . عما جاءك من الحق )) ((؛ لقوله:  بل جيب أن تكون هلم شخصية قائمة لعزة اإلسالم

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل نوع الشرائع  الكرمية: أن ما جاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو حق .

وثبت لنا يف التفسري أن املصاحل ختتلف باختالف أحوال  . )) لكل جعلنا منكم شرعة ((؛ لقوله:  حبسب األمم

بأن يكون اهللا قد  وهل هذا يكون بالنسبة للشريعة اإلسالمية ؟ الناس وباختالف أزمنتهم وباختالف أمكنتهم .

جعل لكل حال حكما ؟ أشرنا يف التفسري إىل ذلك وقلنا حىت يف الشريعة اإلسالمية ختتلف أحكامها حبسب 

؛  ألمكنة واألحوال وذكرنا لذلك أمثلة: صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنباألزمان وا

؛ حج البيت إن استطعت وإال فال شيء عليك؛ صم  أدي الزكاة إذا كان عندك مال زكوي وإال فال شيء عليك



ختتلف باختالف  ؛ جتد أن الشريعة اإلسالمية ، وهلم جرا إن استطعت وإن عجزت عجزا مستمرا فأطعم

ومنهاجا  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الناس خيتلفون يف املنهج باستقبال هذه الشرائع األحوال .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: عموم قدرة اهللا جل وعلى وأن بيده األمور الشرعية  فمنهم كافر ومنهم مؤمن . ))

إنه سبحانه وتعاىل له يعين على ملة واحدة ولكن  اهللا لجعلكم أمة واحدة ))ولو شاء  ((؛ لقوله:  والكونية

؛ من يعرف ؟ ألنه جعلهم على أمة ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على القدرية احلكمة البالغة فيما قدر أو شرع .

شرائع ابتالء من اهللا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ال ملشيئته . على دين واحد وهذا يقتضي أن يكونيعين 

فالشرائع  ليبلوكم فيما آتاكم )) ((؛ لقوله:  سبحانه وتعاىل أي اختبار وليست ابتالء من البالء بل من االختبار

فتبني ذا أن شرائع اهللا وأحكام اهللا القدرية   )) خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال ((لالبتالء 

يعين خذوا  فاستبقوا الخيرات )) ((؛ لقوله:  الكرمية: احلث على السبق إىل اخلري ومن فوائد اآلية كلها ابتالء .

فإن قال قائل: املنافسة يف اخلريات أال تستوعب احلسد مبعىن أن يكره اإلنسان أن أحدا يسبقه  ا أيكم أسبق .

فسبق؛ واحلسد أن يكره ؟ فاجلواب: ال؛ ألن كراهة أن يسبقه أحد ال تستلزم أن تكره إذا من اهللا على أحد 

؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املرجع إىل اهللا تبارك وتعاىل شرعا وقدرا اإلنسان ما أنعم اهللا به على الغري .

إن إلينا  ((؛ قدرا فإن األمر كما قال اهللا:  فاملرجع إىل اهللا شرعا هو الذي حيكم بيننا إلى اهللا مرجعكم )) ((

؛  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: عموم علم اهللا تبارك وتعاىل ألفعال العباد . علينا حسابهم ))إيابهم ثم إن 

فإن قال قائل: وهل احلكم للكافرين على املؤمنني أو للمؤمنني  . فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )) ((لقوله: 

فاهللا يحكم بينكم يوم  ((هللا تبارك وتعاىل: ؛ لقول ا ، للمؤمنني على الكافرين فاجلواب: الثاين على الكافرين ؟ 

وهذا من غرائب احلكومة أن يبني للخصم أنه غالب  القيمة ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال ))

، فالكفار واملؤمنني قسما، ومن  ؛ لكن هذا له حكمة وهو أن ينضم اخلصم إىل الفريق الثاين قبل التحاكم

، ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني  نا بني اهللا تعاىل أنه سيكون الفصل ويغلب املؤمنون؛ ه الغالب ؟ املؤمنون

اجلولة واملعركة للمؤمن  أنه خاسر وأن له ألنه إذا تبني ؛ سبيال بني ذلك حىت كل كافر أن ينضم إىل صف املؤمنني

، وهذا هو الواقع وقد دلت عليه  الفومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه البد لبين آدم من اخل فسوف ينضم .

البد من اختالف؛ واملرجع  هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن )) ((، مثل قوله تعاىل:  آيات كثرية

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى  ((عند االختالف إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم لقوله: 

وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا  ((مث قال اهللا عزوجل:  .اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر )) 

فاحكم بينهم بما أنزل  ((يعين وأنزلنا إليك الكتاب فاحكم مبا أنزل اهللا وأن احكم، معطوفة على قوله:  )). ..



وأن  ((؛  ، والكسر اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم ؛ ويف أن قراءتان: الضم )) وأن احكم (( . اهللا ))

وال  بما أنزل اهللا )) ((؛  ؛ احكم بينهم إذا تنازعوا إليكم كالمها قراءتان سبعيتان  وأن احكم )) (( احكم ))

جيعلون  حىت إم يف الديات؛ وقد سبق أن بين النظري يرون هلم الفضل على بين قريظة  حتكم بينهم مبا عندهم

بين قريظة على نصف بين نظري ويقولون إذا قتل النظريي قرظيا فإنه ال يقتل وإذا قتل القرظي نظرييا فإنه يقتل، 

الرسول عليه الصالة والسالم يف هذا وأمثاله ويريدون منه أن حيكم به ولكن اهللا تعاىل اه عن  يتحاكمون إىل

ألن ما أصلوه من هذا األصل الباطل هوى  بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم ))وأن احكم  ((ذلك فقال: 

وال تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك  (( حمض وإال فحكم اهللا بني اخللق سواء .

أنزل اهللا إليك  أن يفتنوك عن بعض ما ((، احذروا كن معهم على حذر وختوف  هذا كالم اهللا مع الرسول ))

 احذروا )) ((؛ الوجه األول أن تكون بدل اشتمال من احلال يف قوله:  وجهان أن يفتنوك )) ((يف إعراب  ))

؛ فيكون التقدير  ، اخلامس البدل اللفظي ؛ وتعرفون أن البدل ينقسم إىل مخسة أقسام والتقدير: واحذرهم فتنتهم

ا دخلت عليها يف تأويل املصدر؛ والوجه الثاين أن تكون أن وما ؛ ألن أن وم على هذا أيش ؟ احذرهم فتنتهم

دخلت عليها يف تأويل املصدر منصوبة بنزع اخلافض والتقدير: واحذرهم من أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا 

أن يصدوك عن بعض ما أنزل اهللا  أن يفتنوك )) ((؛ وكال الوجهني يف اإلعراب معنامها واحد؛ ومعىن  إليك

(( إن الذين فتنوا المؤمنين ، جاءت يف القرآن مثل قول اهللا تبارك وتعاىل: ...؛ و الفتنة مبعىن الإليك

أن  ((؛ إذا . فتنوا مبعىن أيش ؟ مبعىن  ..  والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ))

تحذير عن بعض ما أنزل فعن اجلميع ؟ وإذا كان ال عن بعض ما أنزل اهللا إليك )) (( أن يصدوك . يفتنوك ))

 فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم )) ((عن حكمك مبا أنزل اهللا  فإن تولوا )) (( من باب أوىل .

 ببعض ذنوبهم )) ((أن يلحق م املصيبة باإلعراض  أن يصيبهم )) ((؛  وهذه اإلرادة إرادة كونية مبعىن املشيئة

 ((؛ وبعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل أن بنو نظري حيكمون باجلور فيما بينهم وبني بين قريظة ؛  ال بكلها

وإن   (( به اإلنسان ربه فهو ذنب سواء كان برتك الواجب أو بفعل احملرم .والذنب ما خاب  ببعض ذنوبهم ))

 ألن كثريا من الناس فاسقون؛ السالم اجلملة هذه كالتصفية للرسول عليه الصالة و  كثيرا من الناس لفاسقون ))

للتوكيد؛ وفاسقون مبعىن خالفون عن طاعة اهللا، مأخوذة يف االشتقاق من  لفاسقون )) ((؛ لكن الالم يف قوله: 

؛ منها: وجوب احلكم مبا أنزل اهللا  يف هذه اآلية الكرمية فوائد ، إذا خرجت من كلمها . قوهلم: فسقت التمرة

حىت وإن كان عندهم قوانني ختالف  وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((ب إليه؛ لقوله: عند حتاكم أهل الكتا

، ما دمنا على صراط املستقيم فإن  احلكم الشرعي فإننا ال نرجع إليه حىت وإن أقاموا الدنيا ضدنا فإننا ال تم به



ومن فوائد اآلية الكرمية: النهي عن اتباع أهواء  .إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم ))  ((اهللا يقول: 

لكن إذا قال قائل: إذا كان ما ذكروه مطابقا للشريعة فهل نرتكه ألم يفعلونه أو نأخذ به ألنه  .الكافرين أيا كان 

بعض الناس ملا مسع قول الرسول عليه الصالة  وهو مثل عجيباين أو األول ؟ الثاين الشك، من شريعة ؟ الث

قالوا إن أحبار اليهود والنصارى اآلن خالفوا المجوس والمشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب )  (م: والسال

، إم  فيقال اجلواب سهل . ألم يطلقون حلاهم ؟ .يطلقون حلاهم؛ فكان مقتضى احلديث خالف عن م .

رة فإننا نطلقها حنن وفقا للفطرة وإتباعا اآلن يطلقون حلاهم وفقا للفطرة ال تقليدا لنا وإذا كان يطلقون وفقا للفط

واحذرهم  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب احلذر من اليهود والنصارى وغريهم للسنة والشريعة .

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن من أكرب غايات اليهود والنصارى أن يفتنوا من ؟  . أن يفتنوك ))

أنزل اهللا عليه ؛ وإذا كان اهللا تعاىل قد تكلم ذا يف عهد الرسول فاألمر يف عهدنا أشد ألم اآلن املسلمني عما 

ومن فوائد هذه اآلية  يرون أم أقوى منهم يف املادة احلسية فيكون حرصهم على سدنا عن سبيل اهللا أشد .

ه وسلم املؤيد بالوحي الذي أعطاه اهللا الكرمية: أنه إذا كان هذا اخلطاب موجها إىل رسول اهللا صلى اهللا علي

؛  ، وما بالك مبن كان يف زمننا اآلن عزوجل من القوة والعزمية يف اإلميان ما مل يؤت غريه فما بالك أمتوا ؟ بغريه

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ليفتري علينا  ((فيجب احلذر، و امسع إىل قول اهللا تبارك وتعاىل: 

ولو ال أن  ((إذا التخذوك خليال ))  ((لو فعلت صرت اآلن خليله وصديقه؛  التخذوك خليال ))غيره وإذا 

إذا ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ال تجد لك علينا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال 

، أشد  منهم أشد وأشد؛ يكون احلذر  فما بالك مبن دونهواملخاطب رسول اهللا عليه الصالة والسالم  نصيرا ))

ولو ال أن اهللا ثبته ـ ونسأل اهللا لنا ولكم  ولو ال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال )) ((؛  وأشد

إذا ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات  ((الثبات ـ لكان يركن إليهم شيئا قليال ولو ركن إليهم شيئا قليال ؟ 

، من أعظمها التويل  فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الذنوب هلا آثار شديدة ومن . ثم ال تجد لك علينا نصيرا ))

فإن  ((؛ وهلذا قال:  ؛ فاإلنسان كلما عصى اهللا ابتعد عن قبول الوحي والشريعة عن دين اهللا، وعن ما أنزل اهللا

ام الليل فإمنا ذلك وهلذا قال بعض السلف: من حرم قي تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ))

؛ فإذا رأيت من نفسك إعراضا عن شيء من دين اهللا فاعلم أن هناك ذنبا انبنا عليه هذا اإلعراض  لذنب أصابه

فاستغفر اهللا للنتيجة  فإن تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم )) ((واآلي صرحية بذلك 

وإن كثيرا  ((؛ لقوله:  . عن دين اهللا يف الفسوق.كثريا من الناس .أن  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  والسبب .

وهل املراد بالناس هنا أهل الكتاب أو العموم ؟ إن قلنا هم أهل الكتاب اإلشكال وإن  .من الناس لفاسقون )) 



ن النيب ؛ ألن أكثر الناس فاسقون فسقا موجبا لدخول النار ودليل ذلك ما ثبت ع قلنا العموم صار هناك إشكال

يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك  (صلى اهللا عليه وآله وسلم أن اهللا يقول يوم القيمة: 

كلهم يف النار   ) النار فيقول يا رب وما بعث النار ؟ قال من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون ا إلىبعث

 هذا يشري ابن القيم يف النونية بقوله: يا سلعة وواحد من ألف يف اجلنة فقط ـ جعلين اهللا وإياكم منهم ـ؛ وإىل

؛ فهذا احلديث يدل على  الرمحان ليس يناهلا باأللف إال واحد لفنان ؛ ما يناهلا من بين آدم إال واحد فقط لفنان

أهل  من ظ ، وهذا مما يرجح أن يكون املراد بالناس أن أكثر الناس فاسقون وأنه ال نسبة بني الصاحل والفاسق

 وإن نظرنا إىل هذا احلديث قلنا البد أن حنمله على اخلصوص . ، ؛ فإذا نظرنا إىل اللفظ قلنا هو عام ابالكت

فقال أبشر  ,أينا ذلك  قالوا يا رسول اهللا ماذا كان شعور الصحابة ملا قال إن أهل النار تسع مائة تسع وتسعون ؟

احد ومنهم ألف مث قال هلم إين ألرجوا أن تكون فإنكم يف أمتني ما كانتا يف شيء إال يأجوج ومأجوج منكم و 

؛ وهلذا أكثر أهل اجلنة  ، اللهم لك احلمد ربع أهل اجلنة ثلث أهل اجلنة شطر أهل اجلنة فكربوا بذلك فرحا

حىت إنه جاء يف السنن أو يف املسند أن أهل اجلنة مائة وعشرون صفا منهم مثانون من هذه  صاحلوا هذه األمة

؛ وليت أمة  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: احلذر الشديد من موافقة الكفار النسبة الثلثني .؛ فيكون  األمة

اإلسالم اليوم تنتبه هلذا األمر حىت ال تلهث وراء املادة ووراء أهل املادة؛ فلو اجتمعت األمة اإلسالمية اليوم على 

احندرت إىل ما ترون فنسأل اهللا تعاىل أن هذا املنهاج لسادت العامل لكن عندها ضعف شخصية وضعف اإلميان ف

  يعلي كلمته ويعز ا إنه على كل شيء قدير .

  ما هي أجنح طريقة ملغفرة الذنوب واآلثام ؟  السائل :

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا   ((، أهم الشيء االستغفار  ، والصالة مكفرة الشك االستغفار الشيخ :

  . لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا

  ، أي نعم . إذا قال كثري من الناس فليس األكثر الشيخ :

  إذا كان املسلم يعيش بني الكفار فهل جيوز التحاكم إليهم السرتداد حقه ؟ السائل :

يح لكن على إذا كان ال ميكن أن يصل إىل حقه إال ذا فليتحاكم إليهم ال على نية أن حنكمهم صح الشيخ :

؛ ففرق بني أن حيكمهم  ؛ ولو مل نقل بذلك لضاع حقه نية أم كالشرطة يستخرجون له حقه من هذا الظامل

على أن حكمهم شريعة وبني أن حيكمهم ليخلصوا احلق ويعتقد أن حكمهم باطل يف األصل يعين ليس . 

  .شرعيني؛ فيكون له مبنزلة الشرطة يستخلصون له حقه .

  ب علم ترك قيام الليل ألجل أنه مشتغل بطلب العلم يف بداية الليل فما رأيكم يف ذلك ؟طال السائل :



؛ لكن من املمكن يأيت بأمرين  ؛ إذا ترك شيئا مفضوال لفاضل علم أو التهجد ؟ العلمأيهما أفضل ال الشيخ :

هذا بقليل ومن هذا بقليل  ، يأيت من مجيعا يعين ال يوجب نفسه يف أول الليل وال يوجب نفسه بآخر الليل أيضا

  ، لو تقدم بنصف ساعة قبل الفجر متكن من أن يصلي ما شاء اهللا مع الوتر . واألمر سهل

وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس بعض ما أنزل اهللا إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد 

  لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )).

خلصناها ؟ كل  قرأنا هذا ؟ إىل آخره ؟ الفوائد . وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا )) ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

؛ األول بدال  فيها وجهان ؟ عن بعض ما أنزل اهللا إليك ))أن يفتنوك  ((اآلية ؟ طيب من يعرف إعراب 

؛ والوجه الثاين ؟ أن تكون منصوب بنزع اخلافض والتقدير: من أن  ؛ طيب بدل أيش ؟ بدل اشتمال الضمري

االستفهام هنا لالنكار والتعجيل يعين أن اهللا  أفحكم الجاهلية يبغون )) ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  يفتنوك .

، ومن  ؛ والفاء هنا وقعت بعد أداة استفهام أنكر عليهم ذلك وأراد منا أن نتعجب من هذا الذي يبغونه تعاىل

؛ وهنا ال جند شيئا بني اهلمزة والفاء فكيف يكون أو كيف يتوجه  املعلوم أن أداة االستفهام هلا أصل يف الكالم

الرأي األول أنه كلما جاء حرف العطف بعد  العطف بالفاء على شيء ليس مبوجود ؟ يف هذا رأيان للنحويني؛ 

؛ وهذا جيد من جهة لكنه صعب من جهة أخرى إذ أنه يصعب على  اهلمزة فإن هناك مجلة مقدرة تناسب املقام

؛ والقول الثاين أن  اإلنسان أن يعرف ما الذي قدر وأحيانا يشق عليه كذلك كثريا أو تعجز أن تقدر شيئا مناسبا

؛ وعلى هذا فتكون اجلملة اليت دخلت عليها مهزة االستفهام  وأن أصلها قبل اهلمزة االقة عن مكحالفاء مز 

 لطالب العلم وألن األصل عدم ؛ وهذا الشك أنه أسهل  معطوفة على اجلملة السابقة، والتقدير فأحكم اجلاهلية

حيث أن ؛ صحيح أن هذا خمالف لألصل من حيث أن حرف العطف زحلق عن مكانه لكنه أسهل من 

أضاف اهللا  أفحكم الجاهلية )) ((وقوله:  اإلنسان تربأ ذمته إذا قال إن هذه اجلملة معطوفة على ما سبق .

احلكم إىل اجلاهلية فما املراد به ؟ هل املراد أحكام أهل اجلاهلية كوأد البنات وما أشبه ذلك وحترمي بعض احمللالت 

،  كم املوصوف بأنه جهل ؟ نقول كال املعنيني حق لكن الثاين أعميعين احل أفحكم الجاهلية )) ((أو أن املراد 

الثاين أعم ألنه يشمل كل حكم مبين على جهل سواء كان من أحكام أهل اجلاهلية الذين هم العرب أو من 

؛ وكل ما خالف احلق ،   ؛ واجلهل هو عدم العلم ؛ وعلى هذا فيكون املعىن: أفحكم اجلهل يبغون أحكام آخرين

 ، فهو جهل أو جهالة ، إن كان عن غري علم فهو خالف احلق الذي هو حكم اهللا فهو جهل أو جهالةكلما 

أي يبتغون؛ وال خيفى أن  أفحكم الجاهلية يبغون )) (( فهو جهالة . جهل وإن كان عن علم ولكن خالف



املعمول إلفادة احلصر  حكم منسوخ وعامله يبغون فهو مفعول مقدم ليبغون يعين أفيبتغون حكم اجلاهلية ، وقدم

؛ ألن القاعدة عندنا أن تقدمي ما حقه  يعين كأن هؤالء ال يريدون إال احلكم اجلاهلية املبين على اجلهل أو اجلهالة

من اسم استفهام لكن هذا  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) ((مث قال:  التأخري مفيد احلصر .

ال أحسن من اهللا حكما، ولكن يأيت النفي بصيغة االستفهام ليكون أبلغ إذ االستفهام مبعىن النفي إذ أن معناه 

، يقول  يعين كأنه يتحدى كأن املتكلم يتحدى ديحأن النفي إذا جاء بصيغة االستفهام فإنه يكون مشربا بالت

ارد إذ أنه أروين حكما أحسن من حكم اهللا؛ فلهذا نقول إذا جاء النفي بصيغة االستفهام فإنه أبلغ من النفي 

، ال أحد أحسن من اهللا  ؟ اجلواب: ال أحد من أحسن من اهللا حكما )) (( يتضمن النفي وأيش ؟ والتحدي .

حكما؛ ألن حكمه جل وعال مبين على علم مبا يصلح للعباد ومبين على رمحة مبا ينفع العباد ال ميكن أن حيكم 

؛  ميكن ألننا نعلم أن حكمه صادر عن علم وحكمة ورمحةعلى عباده بشيء يكون ضررا أو عاقبته ضررا أبدا ال 

يوقنون باهللا وبأمسائه  لقوم يوقنون )) (( اجلواب ال أحد أحسن؛ لكن ملن ؟ من أحسن من اهللا حكما )) ((

؛ أما من عنده ضعف  وصفاته ومبا تقتضي هذه األمساء والصفات هؤالء ال يرون حكما أحسن من حكم اهللا

؛ وهلذا كان خلفاء الراشدون كانوا ال يتعدون  ى أن حكم غري اهللا أيش ؟ أحسن من حكم اهللاليقني فإنه قد ير 

حكم اهللا أبدا حىت إن الواحد منهم خياطب اخلليفة إذا زل عن حكم اهللا خطأ خاطبه وأخربه باحلق؛ لذلك نقول 

يرون أن حكم اهللا أحسن  ؛ أما ضعيف اليقني فإم ال إن تبني حسن حكم اهللا إمنا يكون ملن ؟ للموقنني

األحكام بل رمبا يعتقدون أن حكم اهللا قد مضى عليه الدهر واختلفت األمة واحتاجت إىل حكم جديد، وهؤالء  

العصر إصالح العصر إمنا  إن حممدا ليس خامت النبيني ألن دينه ال يشمل إصالح كأم يقولون بلسان احلال

، وإال ال ميكن أن شخصا موقن باهللا عزوجل ومبا  فار أو أتباع هلؤالءيصلح ذه القوانني اليت وضعها جهال أو ك

له من األمساء والصفات واألفعال واألحكام أن يرى أن حكم غري اهللا أحسن من حكم اهللا بل وال يرى أن حكم 

من وأحسن اسم تفضيل يعين فال ميكن ألي حكم  من أحسن )) ((غري اهللا مثل حكم اهللا؛ وهلذا جاءت اآلية: 

يف هذه اآلية الكرمية اإلنكار الشديد على  األحكام أن يساوي حكم اهللا فضال أن يكون أحسن من حكم اهللا .

ويؤخذ منه أي من فوائدها:  . أفحكم الجاهلية يبغون )) ((؛ يؤخذ من أين ؟ من قوله:  من بغى حكم غري اهللا

ومن  حكمة ورمحة .حكم اهللا الصادر عن علم و أن هؤالء القوم على عجب عظيم أن يبتغوا حكم اجلاهلية ويدع 

وبناء على ذلك هل يصح أن نصف  فوائد هذه اآلية: أن كل حكم خمالف حلكم اهللا فهو حكم جاهلي .

؟ أجيبوا يا مجاعة ؟ نعم كثري من املسلمني يصح أن  املسلمني اليوم جباهلية القرن الثالث عشر أو ال يصح

؛ القرن العشرين ؟ ما نعرتف بالقرن العشرين حنن  عين هذا القرن الثامن عشرنصفهم بأم جاهلية هذا العصر ي



؛ خامس عشر ؟ الثامن عشر هداكم اهللا ! صحيح خامس عشر  ؛ اهلجري خامس عشر نعرتف بالقرن اهلجري

 ، طيب الشك أن هؤالء يف أحكامهم وقوانينهم املخالف للشريعة الشك أم جاهلوا هذا القرن اخلامس عشر .

ومن أحسن  ((؛ لقوله:  أن حكم اهللا أحسن األحكام من فوائد هذه اآلية الكرمية:هم جاهلون شاءوا أم أبوا . 

ويرتتب على هذا أن اإلنسان إذا آمن بأن حكم اهللا أحسن األحكام استسلم حلكم اهللا  .من اهللا حكما ))

يرى أن حكم أحد هو أحسن األحكام ، وهذا حق أي إنسان  ورضي به متاما سواء علم احلكمة أم مل يعلم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حكم اهللا وإن تراءى لبعض الناس أنه ليس  فسوف ينقاد له وال يعار وال ميانع .

  بصاحل أو أنه يعيق التقدم  

  

  


